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Yine «dorbe» söylentİleri, beklentilori boşlodı. Türk ordusunu is,
tiloc,, dorbeci, cuntoc| gibi göstermek isteyenler Veyo koronllk emelleri
uğruno onu böyle bir oroc holine getirerek kullonmoyı umonIor vor. Bun,
loi oynı zomondo hedef göstererek, hotto bizzot hedef yorqtarok ordu,
nun yönetİme müdohole etmesi ıçin yoygoro koporon|ordlr.

Asll hedef olosıccioı bunlordır.

Bunlor düne kodor oçlkton solcu|uk oynoylp gizliden orduyo solu
h€def gösterdiler. son tohIilde ne oldu: «Bolyoz»lo solun beynini eziyo,
ruz sononlor, on onbeş fidon gibi Voton evlodlnln konıno girip, bu .ko,
ronllk odomlorln siyos'ol kisveli kon dovolorı yorotlp geliştirme yolun-
doki emollerıne dlet oldulor.

Bu pis yorotlklorın bugün Türkiye'de so| okımloro itirozlor| yok.
tur. Çünkü büyük bir klsmınü ele geçirmişlerdir ortık.,. Yolnüzco Tür,
kiye'de komünizm oklm| üzeiinde henüz pozorllk yopmo oşomoslndo,
dlrtqr. Bu pozorllkto i. Bilen grubunu kofokol'o ollp legol TKP'yi ku,
robilirlerse, Türkiye'de komünizme de itirozlort kolmoyocoktlr.

Son yıllordo i. Bilen efendiye soğlod]klorl koloyllklor, i. Biten
çoplndoki (!) bir odomcoğlzln _hotto bütün ohbop çovuşıor! İle be,
rober- tovlonüp iğfol edilmesine yeter de ortor bile... Mc Hükümeti
zomonlndo Konyo'do gizli konfefons toplotmok; ve de Mc Hükümeti-
nin ozlıl onti-komünistlerinin üzerine ölü toproğl serpip çlt tlkoromoz du-

rumo getirİYıek, i. Bilen'i, isroil ve Yunoniston Komünist Portileri ilo
İİnğOğİ-İuİu sormosı yopmok, Türkiye'de legol yoyın orgonlorı, lego|

genç|ik ve kodln kollorl kurup i. Bilen'e hediye eylemek, Botl Avrupo'
ğoti ıtırı< isci Ve öğrencileri oroslndo l. BiIen efendinin borusunu ço,
Ü]j''v,İ,İÖİLİ-Ğ.İJ el'ilei tilon... Bu hizmet ve koloylıklor oz şey değil
tobii:.. Doğrusu pozorllkto i, Bilen'in kofoslntn erip isteyebildiği herşe.yi
v6IÖİ' oa-,ıİİoİ... 'Amo ne vor ki, Türkiye'nin sbğuk sovoş olonı olmok,
ion- ı<rrtonl,p TKP'nin legole Çlkorltmosl sorununun çözümü i. Bilen'in
İ,otos,n,n cdoı ile mukoyyet değil; yokso doho dün etini verdiği İngil-
İ;rc'd;İr İvÜıiorOon noğıio çoğlro ko|unu geri olmoyo coltşmoz,* Ve

n Noymiş efendim? zat,ı devletleri daha evvel buyuımuşlar ki "Türkiye'de
§a,vaş komiteleİi kuİ,ulsun!"; ama bunları savaşa, sokalım dememiş. İngil,
tere yuvası da bulİnuş açığrnı baŞttnyor şimdil "Savaş komiteleri sü§ iÇin
kurullnaz, homen savaşr başleta,lım; ve de Kürt halkına ya,rdıma gidelim"

j
diye...
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«CHP, UDC'de yerini olsoydı bu geimezdi boşımızo» şeklindeki ifodeler-
le CHP'ye sitem edip yokınmozdı.t*

Holbuki Türkiye Komünistleri, i. Bilen efendiVi Mort 1978 torihti
Kotkl.Dergisi'nde uyormlşlord| «İngiltere'deki yuVoyo dikkot» diye...
cHP ile illşkller konusu lse Çok doho önceleri işlenmişti Kotkt Deigisi
toroflndon...

işte ingiltere'deki komünist ğörünümlü yuvoyl do idare eden söz-
konusu koronülk odomlor, bugün Türkiye'de oçlkton «Kürtçü» Veyo
(Kürtçü sempotizonl ilerici oydln kişi» rolünü oynorken, orduyo, sinsi
sinsi, hoIkımlzln Kürt kökenli fokİr ve ilke| kolmtş bir kesimini hedel
diye göstermektedirler.

kimlerdir ve nerededir bu koronllk odom|or?
Mosonlordlr,

içinde siyolıizmin kol gezdiği l§roiI, lngiliz. Amerıkon deVıet istih_
borotçl Ve oıonlorln]n cirit ottlğı, sosyoıist devletlerin istihborot9llorl İle
ollşVerİş Ve pqzqrlıklorln ydpıldığı moson yuVolorlndodırlor...

. . .. iyi. tohsil .görmüş, fokot oİle kökenleri olmoyon (Veyo koybolmuş}
kişilerden seçilip yüksek meVkilere getiriıerek «dstün' in6on» Öıcuxlorii.
no inondlrllon b.u potoloiik yorotlklor, dünyodoki en oclmoslz holk Ve
insonllk düşmonldırlor. Nözik, hoşgörülü, bobocon toVIrlorl, hosto oİon
ruh ve bedenlerinde, s|rodon sihhotli insonloro -ve onlorln bosit fo-
kot mutlu günlük hoyqİlorıno- korşı duyduklorı derin kini gizleyen
bir moskodir,

Türk ordusunun holkımızdon soyutlonmomosl Ve Atotürkçü gele-
neğinin sürdürülmesi için ono bu yuvoloro korşı boğışıklık kqzondlrmoh
gerekir. Bu yuvolor kücümsenmeye gelmez; bunlorı küçiimseyenler At@
türk'ü de küçümsüyorlor deiTektir: çünkü unutulmomolı ki, Milli Kurtu.
luş Şovofl'nln zoferle sonuçlonmosı üzerine, kendisine meşhur op€rotö,|
hokim Mim Kemol'in şohsı ile ylllşon Ve buloşmoyo yeltenen mosonlo.
ro, Atotürk'ün cevobı, onlorln yuvolorlnl kopotmok olmuştu.

Ho|buki bugün, son on onbeş ylldonberi moson locolorındon soyodı
olmlş bulunon suboylor, iki yıldızIı omirqlIiğe, generoIliğe kodor gele-
bilmektedir. Buno porolel olorok Ve de moson yuvolorının uluslororosı
istihborot pozorı olmosı doloyısiyle, Millı istihborot TeŞkilat! (MiT} bu
yuvolorln cozıbesine fozloco kopıImış, MiT elemonlorı mosonlorlo fozlo-
co io|i dlşll oImuş görünmektedir.

_ Mosonlqr, solonlordo, sohbet ve tortlşmolordo tovlrlorıylo, güzel
konuşmolonylo, fikirlerinde iddiostzmlş gibi 'görünmeıeriyle 

etkileyığ ki-
şılerdir. Atotürk'e bile soğlığındo yllışon bu kişiler, bugÜn «Atotdrk ho-
mdseti» ilo oyoğo kolkonloro hedet olmozlor; hotto Önlorı omoçlorıno
tom. ter.s hedeflere (örneğin holklmlzln temsiıcilerine Ve hotto holkımızo)yönlendirebilirıer. l

** Burada F. Engele'i saygıyla anara,lr, İ. Bilen efendtye "hataının da, şeyıori olr
sa,ydı amcaün olurdu, demek gerek,,.
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.. Fo.kot bu.tehlikelere kOr§| bir..de fjltre Vordtr: istihborot değerlen-
dirme^sl... Obiektif istihborot' değerlendiİmesİ vop<İnİİmeİ İçin"moİe-
motiki istoİistik bilmek, enformosybn teorisi bİlmeİ oyrıco boiı yon bi-
lim .(örneğin psikoloıi) dollorındon hoberdor olmok 

'gerekir. nmo ne
Vor ki bu.nlorl hokklylo bilen hotto bunlorln profesörü olmuş pek çok mo-son Vordır.

. son tohlilde diyebİlirjz ki, Moson tocolorl Türkiye'de bugün -lo-gol, ilİegol_ sol okımlorı ellerine olmışlordır. TürkİyÖ Komün]st Porti-
si'nin legole çıkmo ihtimoli üzerine de-hozırllklorln|-ıomomlomlşlor vo
bir süre önce Türkiye komünistlerinin «soğuk sovoşo korşı cbydırıcı
sovoŞ» yopon gizli kodrosunun boşlno geçmiŞ bulunon i. Bilen odln-doki odomı do kofokolo olorok,..yoni i. Bilen'lb TKP'nin legole teİ biryoldon (TcK'doki 141-142'nin koIİmosı) çıkmosı üzerine on-ı,ışmoyo vci-
rorok, bu önemli sorunu do Türkiye'do hukuk üzerine otoriİe 'olmuş
birodellerinin yeddine emonet. etmişlerdir. Demek ki 

-hesoplorıno 
gö'-re- Türkiye'de legol Komünist Pdrtisi de Moson Locolorİnın iboİJti

ve onlorın odomlorının iştiroki -tobii ki oion provokotör olorok- ile
kurulobilecektif (!)...

. Kürt9ülük hokkındo çok ilerici (I) tovlrlor olmqkto hotto moşo kul-
lonorok oÇık klşklrtlclllk yopmoktodıilor. Amoçlorı Çok oçlktür: 12 Mğrl
döneminde Türkiye'deki soİ okımloro korşı yoptık|on gibj, Türk ordusu-nu, Kürt kökenli fokir holkln üzerine sü?mbk ve onlĞrln Türklerle ge-
liştirecekleri kordeşlik ilişkilerini onorüIomoz şe«iıoe noıtoıomok hotto
oroyo kon dovosl sokmok; Ve ikinci etopto do Kürtçülük hovorisi kesi-
lip o.rtodoğu'do siyonizme lslnm|ş, emperyolist mihroklorq boğ|ı bir
Kürt Devletınin oluşturuİmosıno yordlmcl olmok...

Demek ki Moson Locolorl, bugün en Çok, beyinlerini progromll-
yomodık!orı Türkiye Komünistlerinin |egole çıküş toktiklerinden Ve Kürt
kökenli fokir holkln dinomizminden korkmoktodtr|or.

Türkiye Komünistleri «Türkiye cumhuriyeti ülkesi sınırlorı içerisi-
ne, doloyll Veyo doloysız olorok hongi yobonc| devletten gelirse gelsin
Ve hqngi sebeple olurso olsun, yopllocok oskeri veyo 6ivil soldlr| kor_
şlstndo Milli Kurtuluştu cephe'de yerini olır.»

Bugün Türkiye Cumhuriyeti ülkesi sünlrlorı içerisİne bir yobonc|
devlğtten doıoystz (direkt) soldlrl yoktur.

Amo Türkiye'de bugün terörcülüğe sopon solun durumu, bir yo-
boncl devletın doIoylı (indİrekt) soldlrlsı olorok değerlendirilirse, bu
soldırlnln doloylı geliş konoll Moson locolorldtr.

işte bu koronllk işleri holkımüzo oçıklomok için Türkiye Komün,i§t-
leri bir on eVVel legol porti kurmok icin zorlomo yopmoktodlrlor. Ve
pek tobiidir ki Moson §ürüleri de, bilhosso hukukguıor içindeki oİon-
lorı vosıtosıylo -hotto bozon hukuk Ve yorgllomo usul Ve teomülle-
rini çiğneyerek- ıegoliteyi engelIemek çoboslndo ttrmonmoktodırtor.

Diğer yondon bugün Türkiye'nin doğusundo yoşoyon Kürt köken|i
fokir holkın horeketliliği de bir yoboncl deVIetin doloyl, soldırısı olorok
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değerlendİrilirse, bu soldlrlnln do en büyük doloyll geliş konolı moson
locolorıdır...

Ayrıco «Türkiye'dekİ moson teşkilotlorl» diyo nite16ndirdiğimiz he-
d6f «Türkiye'deki solcu terörist tgşkilotlor» ve «Türkiye'nin- doğusun-
doki Kürtçü teşkilotlor» deyimıeri ile ifode edilen hedeflerden doho so-
yul değildir; dohq somuttur. Amd ne Vor kı sözkonusu teşkalotl'ordon bi-
rincisine mensup olonıorln her yerde ve bilhosso hukuktulor oroslndo
pok çok odqmlorı vçırdtr; ve oğlzlqrl iyi löf yopor; feodol ohlokton no-
sipl6ri olmodlğl için koloyco, iddiostz, goribon, mozlum numoroslno yo-
toflor Ve üstelik gelişmiş Bott ülkelerindeki biroderleri Vosltcslylo Tür-
kiye oleyhine yoygoro kopqrtobilirler. onun itin Türk ordusunun ho-
mosi geleneği ile yetişmiş temiz Ve sof memlekot evlot|orı olon osker-
ler, bunlorl, bozılorıno hürmet duyorok, bozılorınl küçümseyorek, bozı-
lorıno ocıyorok Ve bozllorlndon do tik§inerek, ylkllosl hedef olorok gö-
r€mez vo boğlşloyobilirler.

Diğer iki teşkilotln (!) mensuplorı ise oynen Türk ordusunun te-
miz fertı6ri gibi holktmlzdon gelmişlerdir. Holklorlnın gereksinmeleri
yönünde sof blr inonçlo irodeci olmuşlordır. İnonçlorıno, gerçeklere
oturtobilecek şekli Verecek kqdor bilgileri yoktur. Zor korşısındo so-
Vunmo durumuno düştüklerinde, klso zomondo bellemiş oldukIorl Ve
onlomını tom kovroyomodIklorl kelime Ve deyimlerle inonçlğrlnı §o-
Vunduklorlnı sontrlor; üstelik feodol onlomdo ohl6k sohibi olduklorın-
don «mortlik yoplyorum» diye korşl torofln boşko şekilde onlodlğı de-
yimlerİ, onlorl çileden çıkorocok bir isrorlo tekrorloyıp dururlor. Bu
şekilde, özde oynl inoncl toşlyon insonlor, (s;Vil holk çocuklorl Ve os-
kerler) forklı terminoloiiıer ile bölünüp oynl feodol ohldkln geri dönüİ-
mez lobirentlerinde korşI korşlyo gelerek ölümüne bir çotşmoyo sü-
rüklenebilİrler...

Türkiye'nin bugün icinde bulunduğu ekonomi.politük bunolımdon
_demokrotikleşme sürecinden ödün verilmekesizin- 0ıkobilmesi için tek
yol, porlomcntodo geniş bir tobonq doyonon bir burıuvo hükümetinin
Ve giderek tek bİr buriuvo portisinin oluşturulmosldlr. Bu yolo ongel
koymoktq olon en büyük teŞkilot moson locolorıdır; i. Bilen'ci komü-
nistler de kendilerini koptlrdlklorı «soğuk horp» şehvetinin esiri olorok
bunlonn peŞİnden sürüklenmektedİrlğr. iŞte osıl bu yoldo irode koyup
engelleri koIdırmoyo Çollşocoğlz.

Aksi holde «yoboncı bir devletten doloylı soldırı» teşhisine Vonlır-
so komünisti, dincisi, hotto şoven milliyetçisi, Atotürkçü ordunun yo-
nlndo sof tutorok oldotılmış eylemci moşolorlo berober, bunlonn giz-
li şeflerinin borlndlğl yoroso yuvolonndoki tüm moson|ordon hesop sor-
molldlrlor ve sorocoklordlr.

Atotürkçü ordu böyle benzer güt dönemlerde, Atqtürk'ün çelik iro-
desini göstermeye ve o'nun gibi dovronorok bu yllon gibi .ylllşık Ve
holk düşmonl hoin odomlordon orlnmoyo mecburdur. Aksi holde Arop
hoIklortnl onti-siyonizm 9izgisinden oşır|p onlordo Yohudi düşmonlığl
yordttlkton sonro, onlordon , tok Yohudi düşmonl kesilerek ordulorln
boşıno geçen Ve 1948 horbinde Teloviv'e on kilometre koio oskere i9-
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tirohot emri Vererek, 1967 horbinde de lsroil'li biioderlerine istihborot
ucurorok. isroil'in zoferini soğloyon kumondonloro sohip mosonlorın
ponçesinbeki Arop (özellikle M-ısıi) ordulorıno benzeyecektir,

sonuç olorok diyebiliriz ki, bir ülkede siyonist Vğ omperyolist oion,
lorın votoğı olon moson teŞkilotlorlnln ylklcl bölücü tesirlerino korşı on

nİİincl'İ ve-süçlü mücodeleyİ komünistler verir. tünkü bunlor tobon to,
nond ,,t id;6loiiüeri beninİserler. Doloyısiyte komünistlere legol hoklo-
İın verilmediği bir kopitoliEt ülke, moson Vuvolorının devlet yıkıcısı ve
ıiiı," noıiıciisti tesir|eiine tomomen oçük demektir. onun İçin her h6'lü,

İ6rOo otİotılocol, olon bu buhronlı dö,nemden sonro, Türkiye, legol ko,
mÜnĞt portisine de sohip olorok demokrotikleşme sürecinde golişmo,
lidir ve geliŞecektir.

KATKı
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Bitindiği gibi Kotkl Dergisi, i. BiIen grubunun korqnllk güçlerle bir-
likte bir .«oldu bitti» Şeklinde tertiplediği Konyo Konferonsl'no korş| çlk-
tlğı için l. Bilen grubunun hücumuno moruz koldı ve buno korŞt yop-
tığı sovunmo doloylsiyle de «soğuk sovoŞo korşı coydlrlcl sovoş» kod-
rosu ile oroyı fozloco oçorok legolizme, korjyerİzmo Ve oportünizme sü-
rüklenmek tehlikesinin sorumluluğunu yüklendi.

Bundon sonro i, Biten toktiğinin Disk itinde tecrit edilmesi vp
cHP üzer|nde provokotif tesirlerinin görülm9si üzerine durumun oçlk,
llğo kovuştuğuno inonon Dergi kodrosu, Kotkü'nln Mort 1978 torlhli
35. soyısı ile l. Biıen'e hitoben bir oçlk mektup yoVınloyorok .Türkiye dı-
şındo müşterek bir konferons toplomoyl teklif etti. Ancok i. Bİıen bu

teklife cevop Vermeyerek Türkiye Komünistlerinin legolite mücodelesini
yok soymoyb kolktı;' y6ni mimli komünistlori posif izme, dönekliğe Veyo
«gizli komünistçilik» oynoyorok poli§e teslim olmoyo zoriodı.

Bunun' üzerine Türkiye Komünistleri yosol TKP'nin kuruluşu yo-
lundo, prensiplerden ödün Vermedon Türkiye'de her yosol imkanl de.
ğerlendirmeye koror VerdIler.

Önce konunun yosol kuruluş için Şort koŞtuğu osgori Şoh|s odedi
olon 15 kiŞinin biroroyo getirilerek Tüzük Ve Progrom'ln içişleri Bokon,
llğlno resmen VeriImesi denendi; omc polisin, oionlorln yoğun 9obolorl
Ve entrikolorl sebebi ile bu iş boşorl|onlodt. Zoten doho sonro içişleri
Bokonlığı Müsteşorı bir gozeteciye, «porti kurmo evroklnl ekSİksiz getir,
se|er de olmoyız» dedi.

ondon sonro bozl cevrelerden, Tüzük Ve Progrom'ln bir toplontldo
şifohen oçlklonorok tortlŞmoyo oçllmo§l teklifi geldi; oncok bu teklit
«buriuvoziye teorik silohlorln koyltsız şortslz teslimi» onlomtno goleceğl
gerekÇesiyle reddedildi.

En sonundo Legole ÇlkıŞ Bildİrisi, Yosol Tüzük Ve A§gori Progrom'
ın yokılorok ortodon koldlrılmosl kororıno vorılıp, bu şifohen ilon edi-
lince buriuvozinin moŞolorlndcn', sözkonusu belgelcrİn boslmlnln müm-
kün oIobileceği yolundo bir korŞl teklif olındL Bunun üzerine yopllon
pozorlıkto, polisçe yopllocok bir boskln Ve toplotmo ihtimoline korşl
hep berober motbqodo bulunmok Ve boslm iŞİnin 24 sootte bitirilmesi
Şortlno boğll olorok bu teklif kcbul edildi. (Ydni şoyet bosIm slroslndo
polis toroflndon toporlonsoydİk sözkonusu belqeleri yine imzolorlmlzlo
polis ve mohkeme dosyolorıno geçirecektik)...
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Bu slrolordo belgelere oceleyle oncok beş kişinin ,imzos| ollnqbil,
di. F;;d; Ayİon ,osİtos,ylo tonıdİğımız Orhon Seten bile belgoleri im,

zolodıöı holde onunlo beiober bulunon, Ferdo Aykon ise polis Ve.sov,
İlİİ-Ö".İrr'şlrrmoİoİİ nitip, bosımın üzerinden tokriben bir oy geçtikten

sonro belgelerlimzolomok l0tfundo (|) bulundu.

Belgelerin boslm işi Süleymori Mızrok odındoki Şohs!n oroc|llğl ile
Ve Bobı6li'de görütmemiş bİr hlzlo gerçekleştirild i.

Bu 6ni çıkıŞ, oriiinol Ve rnümkünse işe yoror molzome oroyon bur-

iuvo boslnındo sonsosyonel yonkılor uyondırdı,
' Bunun üzer!ne «sesimizi ylğlnloro duyuruyoruz yüzbinleri Toksİm'o
topluyoruz» diye öğünen i. Bilen efendi, TKP ismİnin monşet olorok
milyoho yokın tiroil olon gozetelerde çJkmosİnın sebebini dor kofosıno
sığbıromoz ve biz6 büyük bır teldş ve hosetle soldırırken ^(TKP'nin..Sesi
RoTdyosu, 28 Temmuz igzs) cHp'riin polisleri de yoktn (t6ciz edici) .to,
kipl6ro boşlodılor; Ve bir gün, hem de Ali Ergin Güron'tn yolnız bu,
lunduğu tek bir gün, terörist ovıno çlkmlş seyyor ekip orobolorlno kim,
liği hokklndo hiçbir o9lklomodo buIunmodon -herholde telsizle- Öci-

len yokolomq emr,i Verc]iler. Böylece Ali Ergin Güron ikı orobo otomotik
tobohcolı sivil polis toroflndon teröristlere layık bir şekilde _tobii ki

hırpolonorok- yokolondl (!) Bütün psikoloiik boskı _metodlorl kullonl-
lorbl< 3,S soot süre sorgulondı; ve serbest bırokıldı. Sorgulomo sırosın,
Jo en 

'cok tekror edilen soru «zomonımı idi ulon?» sorusuydu, Y6ni
Jolkonr-su polis Şetleri i. Bilen İle sözbirliği etmiŞlercesino TKP'nin İe,

soİJ çıkİş İomonjni -ve betki şeklini de- kendiierinin toyin edocek-
leri konısınd oyd ılo r.

Bu slrolordo tokriben 15 gün süre ile Ferda Aykon'l bulmok Vo te-
letonlq do oİso nerede bulunduğunu öğrenmek. mümkün olmodı, Son,
İİ'adİ" XeıOİsİ ortoyo 

-çıktığındoI totilde bulunduğunu Tüzük, Progrom
yoylnlnl gozetelerden öğrendiğini Ve hemen -her _nosllso (!)-_ bjr Kot,
İİ 'OJrgl;'İ teao?iX eOip, yine oynı yerde totilde bulunon boz! CHP lleri
jeıenıjrine sunduğunu Ve onlorln olumlu (!) görüş beyon ettiklerini söy,
ledi.

TKP'nin L€gol'e ÇlkıŞ Bildtrisi, Yosol Tüzük'ü Ve Asgori Progrom'
ının yoyınlondıği Ağustos 197B torih Ve 36 soylll Kotk| Dergisi mohkeı
me ıioforı ile 6ir aki gün icinde toplotlldl, Dergİde odlorl bulunon oltl
kiŞi hokkındo istonbuı s. Ağlr cezg Mohkemesi'nde TcK'nun 141,1, 173

son ve diğer bozl moddelerini ihlol suçundon Ve istonbul 3, Ağır Cezo
ırıorıtemeğ'noe de TCK'nun 142'nci Ve diğer bazı moddelerini ihlol su,

çundon dovo oçlldı.

Her iki mohkemede sözkonusu her iki dovoyo oynl ismi tokmış,
lardtr: «Ali Ergin Güron Ve orkodoşlorl» dovost...

iki ylllık süredir devom eden dovolordo henüz hiçbir somut geliş"

me Öİ.,İ*İİt,r. Yolnız 3. Ağır Cezo Mohkemesi'nden bilirkişi isteminde
bulunuIobilmiştir.. .

Sivll Mohkemelerde siyosi dovolorln yürümesinde görülen bu yr-
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Voşlomo, «dorbe» isteyen koronhk güçlorin yoYdıklorl bulonlk hovodon
koynoklonmoktodır.

Tom iki ylldlr hozlr bulundurduğumuz bir ön sovunmoyı bile 5, Ağır
cezo Mohkemesİ'ne Vermek mümkün olmomlştlr: dovo, 5. Ağır Cezo,
slklyönetim Ve Yargttoy oroslndo mekik dokumuştur.

Koronllk güçler, komünistleri bir «dorbe»nin tozu dumonl içind6
bostlrmoyl Ve onlordon malum metodlor ile istedikleri gibi bir ifode
olmoyı hesgplomo ktodlrlor. Tobii bu orodo komünist toklidi yopon oıon-
lorını do onöre etmeyi, onloro oteşten geçmiş yiğit (|) komünist poyosi
kozondlrmoyı düşünmoktedirlor.

Bundon doloyı tom iki ylldlr yozllı olofok muhofozo ettiğimiz ve ilk
tırsotto mohkeme zoptlno gecirteceğimiz ' ön sovunmoyı burodo yoyın.
lomoyı gerekli gördük.

Bu ön sovunmo istonbul 5. Ağır Cezo Mohkemesi'ndo Ali Ergin
Güron voyo Mohmut Açlksöz toroflndon oynen okunocoktl; iloriki du.
ruşmodo do oynen okunocoktır.

KATKı
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Anloşıldığıno göre sovcl, kormoşık Şekilde iki oyrl sutlomodq bu-
lunmoktodır. Bunlor,

1- Yoyınlodığımız «Tüzük» ve «Progrom» ile kurulocok bir logol
portinin T.c.K.'nun 141, moddesini ih16l edeceği ithomı ile,

2 - Bizim biroroyo gelmiş olmomlzın, f iilen T,c.K"nun 141. mod-
desini ihlöl ettiği ithomIdlr,

Holbuki :

1 - «Progrom»ln son kİsmt, hukuki oroŞtlrmoyl do iteren gon re.
dok_siyonu yopllmodon bosklyo gitmistir. Hotto bu orqdo son bolümün
«MALI KONULAR» seklindeki boşlığı bile bostlomomıştır,

Kotkü Dergi§i'nin 36. soyısının, 3]. soytcisındoki son porogroft tes-
kil eden hotolı klsım osllndo şöyledir ]

«Porti, holkImız jIe diğer holklorın -sosyol 
gelişme Ve devrim ey-

|emleri içindğ-- yopocoklorı doyonışmo gerektirdiğinde, o holklcırın
dillerinde de yoyın yopor... Bu cümleden Olorok Porti, ortodoğu'do
ulus oImo soncılorı oeken Ve _doloyısiyle- gittikoe emperyolİstlerin
tosollutuno doho fozlo m6ruz kolon Kürt holklorlnln emperyolist mih-
roklor toroflndon iğfol Ve istismor edilmelerine (kondlrllIp sömürülme-
lerİne) korş| mücodele etmek içİn Kürtçe yoytn do yopor,»

Yopılon bu düzeItme ile berober gözönüne ollndlğlndo, sözkonusu
dergide «Aoıklomolı, Gerekçeli, SovunmoIı KURULUŞ BİLDİRİSl» iüe
birorodo yoyınlonmiş bulunon «Tüzük» Ve «Progrom»lo yosol oldrok
tüzel kişilik kozonocok bir portinin, T,C.K,'nun '141, moddesini ihlol
edeceğini iddio etmek mümkün değildir.

Bu hususun oçlklİğo kovusmosl i9in, yukorldoki düzeltme Ve «Acük-
Iomoİı, Gerekçeli, Sovunmolı KURULUs BlLDiRlSi» iIe birlikte, sözkonu-
su «Tüzük» ve «Progrom»ın Siyoset Torihi, sosvoloii, Ekonoıni uz-
mon|orlnIn do bulunocoğı bjr bİlirkiŞi heyetine incelettirilmesin i orz
Ve tolep ederim,

2 - Bizim bİroroyo gelerek yopmıŞ olduğumuz eylem -oncok Ve
yolnlz- bir legol porti kurmo tesebbüsüdür.

Bu leşebbüs eyIemini, bu dovodoki şohıslorın, topIum içindeki
subiektİt konum Ve eöilimlerine boğlı olorok değişik zomon orolıklorın-
do -değiŞik doğrultulofdoki niyetlerle- gösterdikleri, muhtelif sekil
Ve miktorlordoki çobolorl ile qer9eklestirdik.
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Benim yegöne omoclm, 648 soyılı siyosi Portiler Konunu'ndoki «ko-

münist» sözcüğünü ihtivo eden 106. moddenin yeteri kodor oçık bir
şekİlde Anoyoso ile çeliŞtiğini, yoni T.c. VotondoŞlorlnln sİyosi porti
kurmo hokklnl 

-«komünist» sözcüğünün kötü onlomo geldiği Vehmini
yorotmok suretiyle- kısltlodığtnl gösterip, bu- moddenin yetkilı yorgü
orgonIorlnco iptolini Ve doloyısİVle yosol Türkİy€ Komünist Portisi ku-
ruIuşunu soğlomoktı.

Değişik'yer, zomon Ve şekillorde tonlştlğlm -bu dovodoki- diğer
şohtslor|o, -bu dovqdon önc+- boşko hiçbir konudo ve hıçbir hodef
doğrultusundo -eylem 

yopmok üze,€"- fikir birliğine vormıŞ, onloŞ_
mlş değilim. Doloysiyığ -bu dovodoki- diğğr şoh]slorıo olon ilişki--
min, T.C.K.'n'un 141. moddesinde bellrlenen suçun unsurlorını oluş-
turduğu hiçbir şekiİde iddio 6dilemez; orzederim.

Ali Eİgİn GÜRAN
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Bugün Türkiye'de niuhtelif mihroklor toroflndon yopllon provokos-
yonloro roğmen Ve de önüne cekilmeye çollŞlıon «terörizm» porovo-
nqslno roğmen ylğln otıllmı devom etmektedir: Bir çok iŞyerinde iŞçi
Konseyleri İees§üs etmiş Ve de iŞçiler iŞyeri Vönotimine ortok olmuş-
lordlr.

Buno porolel olorok Türkiye komünistlerinin legolite mücqdelesi
conllllğıni korumoktodır. Yonl bu eyleme (legol Komünist Porti kurmo
lteşebbüsü) sorumluluğu yüklenecek orkodoş Ve yoldqŞlor kotllobil-
mekte doloylsıyle de eylem holen, çürüyen unsurlorl tosfiye edip yeni-
İeU,ne gücüne sohip bulunmoktodIr.

Bu cürrileden olorok, Kotk| Derqisi'nin Ağu§tos 19Z8 torihli 36. so-
ylslndo yoylnlonmlş bulunon Türkiye Komünist Portisi'nin «Legole tikış
Bildirisi»ni *tom metin olorok-, «Yosol Tüzük»ü ve «Asgori Proğ-
rom»l -mohkemede olduğu İçin yolnlz od olorok- tekror hot|rlotlyor
Ve bu belge|ere hoyot Veren şu onki minimol kodroyu oçıkllvoruz.

TüRK|YE KoMuNlsT PARTisi
KURULuş BiLDİRisi

- Açıklomolı Gerekçelİ Sovunmolı....'

Gerçekte sosyol bir VorIlk olon «komünist», en sovut tonımı ile, -in-son toplumunun gelişmesinin konunu demek olon- moddeci tofih onlo-
ylşıno sohip bulunon ve doloylsİyle bu konunIe çotışmcdon, bu konuno
(ideoloiiye) uygun olorok çollşlp yoşomoyl bilen kim§edİr.

. Moddeci torih onIoylşüno qöre inson topIumunun gelişme oŞomo-
lorl «üretİm torzı» ile korokterize ediİjr. inson toptumundo mevcut üre.
tim iljşkileri, bu üretim ilişkileJinin bığrındo geIişen üretim güçlerı to-
rofIndon zorunlu olorok değiştirilir. Üretim ilişkileri bir toplumun «üre.
tim torzl»nl (Veyo üretim şeklinl) belirler.

inson toplumunun geçirmekte olduğu üretim Şekilleri zinciri inson
toplumunun oriiini demek olon «ilkel komünol toplum» Şeklinden son-
ro boşlor.

Ve inson toplumu, geÇirdiği Ve geçirmekte
yük üretim şekli (toplum şekli) oŞomosIndon
rln Ve devletıerin bulunmoyocoğl bir dünyo
münist toplum» holine gelecektir...

olduğu boşllco dört bü.
sonro, sln ıf loran, slnlrıo-
toplumu, «modern ko-

Bütün bu soyut -teorik- ifodeleri bilmek,
mek komünist olmok demek değildir.

bellemek vğ voozet-
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cünkü en genel torifiyle bile «komün ist» lİğİn, skolostik onlomdo
«bilge»likle (yoni bir ideole inonon ve yolnız onu düşünüp Voozeden,
yoni o yer Ve zomondo yQ§omoyı roddeden inson} Veyo bütün dünyo
insonllğlno hükmeden ve dünyodo işçiıik mesleğini h6kim kllmok is,
teyen mitoloiik bir «iş tonrl§l» olmoklo uzokton yoklndon o16kosi yok,
tur; ki böyle bir bilgeye inonlp 6yinlefine odom toployon, veyo böyle
bir tonrlyo topınip onun emirleri yönünde cihot oçon mürid Ve müco-
hitler sözkonusu olobilsin...

Komünist, «moddeci torih onloylŞtno sohip bulunon» Ve fokot -oy-nl ıomondo- bu onloyıŞo sohip buıunduğunu, y6ni moddeci tqrihin bi,
iincine vordığını «bu konuno uygun olorok çoltşıp yoşoyorok» ispot
eden kiŞidir.

Demek ki en genel onlomdo bi|e komünist olobilmek için, mevcut
ür6tim lliŞkilerini, gelişmekte olon üretim gütlerinin yönünden değiŞtir-
mek yolundo collşmok gerekir. Amo bu, qelişmekte olon üretim güçle,
,lnin, 'mJr",]t -demode 

ürettm torzını f iilen değiştirmeye boşlomosındon
onij, nu üretim torzln|n be|irlemi9 olduğu yorleşik «üst yopl»yo, Ve bil-
lr,j."Ö Ou ÖÜ.l"den olon hukuk onloyışİno, biıeysel veyo grupsol olorok
isyon etmek demek değildir.

Demek ki en genel tonlmlylo bile « komünist» likte, belli bir zomon ve
meköndoı gelişmJ sevivesi hongi derecede olurso olsun, mevcut üre-
İİm lİşİl'erİ içİnde, -sunileşmeden 

(münzevi veyo 
. 
isyon-kdr olmodon)-

vJsomoı< ve iiretim ilişkilerinın belirlemiş buıunduğu «üst yopı»yo (ge-

fen'Jt- oorenek. sonot,'ohldk,'hukuk gibi) bireysel veyo grupsol olorok

-l,tiİti[ buriuvo bunolımındon koynoklonon «öfke»lerin doğurocoğı süb-

ieı<tivite lıe- isyon etmemek gibi boğloylcl Şortlor Vordlr. Doloylsiyle bu
sorılor sözönüne olındığındo, forklı yer ve zomonlordo bulunon komü,
nistlorin OollŞmqlorınln do forkll olocoğı sonucu çlkor.

Buno oöre «zomon ve mekondon münezzeh» ,olmok onlomlndo so-
yut bir ion"ımi bulunmoyon komünistlik, -en genel olorok- bellİ bir
iomon ve mekon orolığindoki toktiktilik demektir,

Burodokİ toktik, genel oİorok moddeci torih onloyüŞInın evı,ensel ko-
nuniyetino ters düşmeden, özel olorok, doho geniş zomon Ve mek6nlor-
do lioşorı ile uygulonmış Ve uygulonmokto olon.toktiklerin çİzdiği Ve

Öizmel<le olduğÜ -grof ikldri protİkle yön toyini i9in doimo gözönünde
bulundurorok ve butunulon yer Ve zomondo mevcut gericİ güolerle, bo,

şorl kozontIomlyocok çot|şmoloro girmekten dikkotle koçlnorok, yoşo-
y|p çollşocok yollorl bulmok demektir.

o holde, insonlIğln bütün isiikboline «ipotek koymok» gibi skolostik
bir onloy!şo yer vermemesi gereken modern hukuk, komünistleri, belii
bir zomon Ve mğkan orolığındo yopocokIo!,l çoltŞmolorIo, v6nİ tqktik-
leriyle inceIemek durumundodlr.

Komünistlik, toktikçilik demek olduğundon, toktik ise en somut, pro-

tik ve uvqulonobilir fikirler sistemi demek olduğundon, komünistlik so,
rnutto oyn", zomondo bir kodroculuk demektir. tünkü . 

somut, protik Ve

,vguionduiıl, bir fikiı. 8trofındo birçok kiŞi toplonlr. Ve 
. 
bir9ok kişinin, bir,

ıeşiiği nir tikir oncok somut, protİk Ve uygulonobilir demektir.
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o holde komünİstlik genel olorok _oynı zomondo- bir kodronun

elemonı olmok demektir...
Bütün bunlordon çıkorocoğımız sonuç olorok diyebilirİz ki, bugün

(Modern Komünİst Toplum gerçekleŞtirilmeden} hİtbir hukuk, gen,el, eV-
rensel bir «komünist» torifi yoplp değerlendiremez; Ve buno cezo'biçe-
mez.

Hukukun inceleme, değerlendirme sohoslno giren, bolli bir komü-
nist kodronun, belli bir mekdndo ve belli bir zomon orolığ|ndo uygulo-
dtğl toktiktir oncok.,.

Bu genel doğru, büyük sosyolist devletleri yöneten komünist kod_
rolor (portiıer} iÇin dohi geÇerlidjr.

Büyük çopto tüzük, progrom Ve kodro değişik|iği {y6ni toktik dokt-
rin değiŞikliği} yo'ptıklqrı holde, ideoloiik hedef doĞrultusunu sembolize
ettiği İçin isim değiştirnieyen «Komünist Portiter»in tsrorlo öne sürdük-
leri devomlllık iddiosl ise -bilimsel olorok- oncok, qittikçe geniŞ ylğln-
lorın, birçbk holkIor!n sosyo-ekonomik entegrosyonunu soğloyorok on_
loro rehberlik yopobiımeleri ile gerçeğe yokloş|r.

Burodo «devomlılık iddiosı» diyoruz; çünkü insonlığın «Modern Ko-
münist Toplum»o gidiş stroteiisi diye bir klişe mevcut değildir Ve olo_
moz.

Ayrıco «gerçeğe yokloŞlr» diyoruz; çünkü sözkonusu «devomIılık id
diosl»nın tom onloml ıle -bilimsel oıorok- gerçekleŞmesi demek, «mo-
dern Komünist Dünyo Toplumu» no vorılmosı demektir; ki 

-ideoloiiye 
gö-

re- o zomon do komünist portilerin (kodrolorın), ne ylğınlorlo, doloyısiy.
le ne de birbİrlerİyle bir forkİ -yani voroluş sebepleri- kolmoyocoktlr.

Holbuki T, c. DeVleti konunlorl,'lg20 ylllndon bu yono Tüıkİye Komü-
nist Flİkosl, Türkiye Holk iştirokiyyun Flrkosı, Tüİkiye işçi ve Çiftçi sos.
yolist Flrkosl gibi odlorlo oı4toyo ttkon kodro|orln boşorlll olmoyon, hoto-
ll toktiklerinden Ve soğuk soVoşln çorplttlğl bir bilinçle değerlendirilen
boşko ülkelerdeki kornünist toktiklerinden genelleme yopılorok tonlmlon,
mlş -doloyısiy|e 

«doğuŞton ldnetli»- bir «komünist» deyimini İhtivo et"
mektedir.

Hukukçulorımızın, komünistliği bğzl cezq konunu moddelerinin (me-
sel6 141-142) kopsomlno olmok için yozdıklorl gerekçelerde, «komüni§t»;
«Her hol Ve şortto ve her imkönı kullonorok, herşeyi muboh soyorok ikti-

dorı olıp, boskl Ve zulümle sürdürmeye çollŞocok olon ylklcı, bölücü Ve
hotto bir yoboncı sosyolist devıet oionl inson» seklinde tanlmlonmokto-
dır.

Bu goyet sübiektif, hotto sokot bir düşüncenin ürünüdür.

Cünkü bu yorgıyo vorılırken, Milli Kurtuluş SovoŞı'mızdo düşmon|o
ilk olorok Ve en önde sovoşon komünizon çeteler (KuVVoy-ı seyyore}, Vi-
etnom KurtuluŞ sovoşl'ndo boşı çeken komüni§t kodro, Yugoslovyo gibi
ulusol nıtelikli bircok forklllıkıqro sohip bir ülkenin sovoş ve borış içinde
bütünıüğünü soğloyon komünistler ve ülkedeki gücü, oyoklonmo yopmok

13



14 KATKl

itin yeterli İken, dlŞ fokİör Ve dİş dinomizm hesoplorl yoporok ülkenln.bir-
ıiı<, oıııt Ve bütünlüğünün korunmosl İçin iktidor ortokllğt ıle yetinen itol-
yon komünist portisı vb. örnekler gözönüne hic ollnmom,ştlr...

Bizim bu Tüzük ve Progrom'lo belirlenen toktiğimiz -oç|kço 
görü-

leceği üzere- meköndo Türkiye ülkosi, zomondo do mevcut devlotin
devom| (idomesi) ile slnırlldür.

Biz bu Tüzük Ve Progrom'lo «siyosi porti» hükmi şohsiyeti kozonon
kuruluşo «Türkiye Komünist .Portisi» odınl Veriyoruz.

Bu Porti üyeleri, Veyo bu Tüzük'ün şortıorlno uyon Ve bu Progrom'I
benimsemiş olon kişiler «komünist» odınl olocqklordlr.

Bu Tüzük ve Progrom'do, mevcut T. c. Devleti yosolorı ile Çeıişen
bir torof buıunmodığl onloşıldığündo, 648 soyllü siyosi Portiler Konu-
nu'nun «komüni§t» sözcüğünü ihtivo eden 106. moddesinın genel mçntlk
otlslndon _biIe- pofodoksol olduğu oçıkço görülecektir: Çünkü ko-
münistliği tonlmloyocok Ve ortoyo koyocok olon, bu Tüzük Ve Progrom'
dır. o holde bu Tüzük ve progrom «komünıst»likle suçtqnlp yosoklono-
moz...

Portimizin Türkiye Komünist Portİsi odl iıe yosol olorok kuruımoslnın
boşllco gereği, Türkiye'nin bugün emperyolizm toroflndon itilmekte ol-
duğu Ve sonu bir silohll sovoŞo Vorocok olcn «soğuk sovoş» Çlkmozın-
don kurtorılmostdır. Böyle bir ç6bo oynl zomondo «soğuk sovoş» mih-
rokıorlno korŞı coydlnct olmok, doloyısiyle enterno6yonol olondo «de-
tont»ln korunmosıno kotkıdo bulunmok demektir.

Bilindiği gibİ Avrupo'do ort|k yosol Komünist Portisi bulunmoyon üı-
ke koımomlştlr. Doloylsiyıe bugün orttk -her zomondon doho kesİn olo_
rok- bir ülkede komünist portisinin bulunmoylşl o ülkenin «soğuk so-
voş» yonlısı (veyo dlonl) olduğunun en oçlk ölçüsü olmoktodlr.

. Emperyolizm bugün «Türkiye Komünist Portisi» odlnl, olobildiğine
i§tismor etmekte Ve bu etiket oltıno toplqdlğı, holkımızo yobonclloşm|ş
moceroperest ve sorumsuz kişilere, olmodtk provokosyon|or yoptlrorok,
bu oloyforın holkto yorotqcoğı tepkiIer üzerinde foŞizon kodroıor örgüt-
lemeye çoltŞmoktodlr.

Böylece, suni olqrok üretilen tğşizon kodrolor vosıtosıylQ, yosol ko-
münist Portisinin kurulmosı imkanslz hole getirılmek Ve doloy|slyle Tür-
kiye, holklorı muhtelif devletler torof|ndon kurtorllmosl gereken onti-de-
mokrotik bir ülke durumuno sokulmok istenmektedir.

Bugün Porlomento'do grubu, üyesi bulunon portilet,, izoh edeme-
dikleri Ve nedenleri ülkenin sosyo-ekonomik yoplslndo oronmosl gere-
ken holk horeketlerini, ytğınsol horeketleri bile, görünmeyen, bilinmeyon,
elle tutulmoyon doloylsiyIe muhotop ollnomovon birtoklm «gomonist
umocı»lorın morifetleri olorok değerlendirme şoftlonmoslno sokulmuŞ-
tur. Bu, çeliŞkiler|e dolu bir metofizik onloy|ştlr.

Bu onloyışto olon ve bugün politik iktidorın sohibi ve yoklnl bulu-
non portiler, biribirlerini, §özkonusu görünmez «umocı»lorlo işbirliği yop-
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moklo veyo bunlorı korumoklo suçlomok gibı sonuç ollnmoz skolostik
medrose torılşmolorlno gömüİmüşlerdir.

.. Bu portİlerin tümü de en yetkili sözcülerinin oğzındon Türkiye Ko-
münist Portisi'nin yosol oıorok kurulmosıno korşı çıİmoyocoklonni oçık-
lodlklon hoıde, hepsi de, diğerlerinin bu kuruluŞu koloyloştırlcl yönde bif
tobosını (mesel6 yoso değişiklikleri) gördüğünde. onlorı «komünistlerle
işbirliği» yopmoklo suçlomok için bunu flrsot bilecek durumdodlrlor,

Bütün bunlorl iyi hesoployon emperyolizmin beyinleri, Türkiye Ko-
münist portisi'nin yosol kuruluşu icin porlomento'nun yo§o değişikliği
(örneğin TcK 141 Ve 142. moddelerinin değiştirilmesi) yopmosl gerekti-
ğini ileri sürmektedirler.

Holbuki bu «gerek şort (|)»ın yerine getirilmesıni beklemek beyhude
bir bekleyiştir. Böyle bir bek|eyiş Türkiye'de «soğuk sovoş»ın iyice tır:
mondlnlmoslnl, Türkiye'n_in geriye dönüşü olmoyon bir «aiıohll sovoş»
eşiğine getirilmesini beklemek demektif.

Elbette emperyolist mihroklor beklemeyi tovsiye 6der Veyo önerir.
Çünkü onlor dünyodoki geniŞ sömürgelerinğ doyonorok kendi -mi.lli-ülkelerinde kurduklor| «konsız dikto»lorlno demokrosi görüntüsü Verebiı-
mek için icot ettikleri Ve birbirlerinden «biroz doho devletcİ»lik ile «bi'roz
doho liberol» olmok gibi ince nüonslorlo oyrılobilen porti[ere oynottlklo-rı «iktidor-m uholefet» oyunu şeklindeki siyosi reiımlerini (!), s6mürülen
Ve gelişmemiş ülkelere -bir süre yopocoklorl ekonomik yordımlo (!) be-rober_ «siyosi meto» imişçe§İne ihroç ettiklerinde, böylb bır ithol'reil-
min o gelişmemiş ülkelerde bölücülüğe Ve iç sovoşo yol oçocoğlnl goyet
iyi bilirler.

onlor detoy|orlno kodor biIirlor ki gelişmemiŞ ülkelerde ekonomik
dorboğozloro gırildiğinde, oşoğı yukor1 oynl korokterdeki (buriuvo) kor-
deş portiler 

-Veyo kodrolor- birıbirlerinin boğozıno sorılıi ve o ülkgde
milıiyetçilİği tekele olorok bir «konlı dikto» (foşizon dikto) kurmok iÇin
yorlşlrlor; Ve böylece ülkeyi de bir «kordeş kovgosı»no sürükığrlor.

Holbuki böyle ülkelerde, bu gibi durumlordo Komünist Porti legole
tıktığındo sözkonusu kordes -buriuvo- portiler, komünist portisınin
gerçek muhoıefetine korsı sovunmo durumundo hemen birleşecekler ve
bu şekilde ülke, ekonomisinin gereğı olon gerçek demokrotik siyosi re-
iimine kovuŞoco ktlr.

Bugün TürkiyÖ'de CHP-AP zltloŞmosı şeklinde tezohür eden siyosi
bunollmtn orkoslndo bu gerçekler yotmoktodlr.

Ve bugün mevcut siyosi reiimİ ocmok, T.c. Devletı'ni doho demok-
rotikleştirmek için beklemeye zomon do yoktur.

o holde Türkiye Komünist Portisi'nin yosolloŞtlrl|mosl sorununun
çözümünü, bu konudo ocmozo girmiş olon yosomo _Porlomento- or-
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gonındon beklemek yerine, bu sorunu öncelikle T. c. Dovletı'nin doho,te,
mel orgqnı olon ve doho obiektif tovlr olobİlen yorgl orgonlnln sorunllu,
luk sohosıno getirmek gerekmekteydİ.

Ve öyle de yoptık.
Türkiye Komünist Portisi'nİn bugün bu odlo Ve bu şekilde kurü|mo

gereği, oçıklomolorıylo bercber kısoco budur... Arzederiz.,,

.***
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